аспекти цього явища. По-перше, система економічної безпеки кожного
підприємства є індивідуальною, її повнота і дієвість залежать від чинної в
державі законодавчої бази, від обсягу матеріально–технічних і фінансових
ресурсів, виділених керівниками підприємств, від розуміння кожним з
працівників важливості гарантування безпеки бізнесу, а також від досвіду роботи
керівників служб безпеки підприємств. По-друге, надійна економічна безпека
підприємства можлива лише за комплексного і системного підходу до її
організації. Ця система забезпечує можливість оцінити перспективи зростання
підприємства, розробити тактику і стратегію його розвитку, зменшити наслідки
фінансових криз і негативного впливу нових загроз та небезпек.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
Минають роки, століття і змінюється все навколо. Якщо у середині ХІХ
століття основою інформаційних технологій було перо, а комунікація
здійснювалася шляхом направлення депеш, використовувалась копірка і кожен
лист копіювався окремо. Вже в кінці ХІХ століття на зміну «ручній» прийшла
«механічна» інформаційна технологія. У 40-60-х р. ХХ століття з»явилися
«електричні технології». Так удосконалювались технології, накопичувався
досвід. Сягнувши у ХХІ століття справедливо заслужили носити назву – століття
інформаційних технологій (ІТ).
Запровадження електронного полісу в Україні є не революцією, а
еволюцією. Цей етап відбувався на протязі 6 років. Втілення здійснилось завдяки
застосуванню IT рішень, адже в Україні є багато фахівців в сфері ІТ, які
володіють знаннями, які були застосовані в сфері надання страхових послуг.
Моторно-транспортним бюро України (далі – МТСБУ) проводилася копітка
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робота по запровадженню електронних полісів. Це дуже вагомий вклад для
удосконалення, спрощення перевірки наявності та поліпшення звірки даних у
полісі обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів (далі – ОСЦПВВНТЗ) співробітниками
Національної поліції України. Тепер все це можна зробити завдяки доступу до
централізованої бази даних МТСБУ (далі – БД МТСБУ). Треба зазначити, що з
введенням електронного полісу почне зникати страхове шахрайство. Після
реєстрації полісів в БД вірогідність придбання полісів у шахраїв зводиться до
мінімуму.
У зв»язку з цим, на початку року відбулася нарада за участю представників
МТСБУ, МВС, Національної поліції та страховиків. Особлива увага приділялася
питанням обміну інформацією між МТСБУ та МВС, можливість використання
єдиної БД МТСБУ співробітниками Національної поліції для здійснення нагляду
за наявністю у автовласників договору ОСЦПВ. За результатами наради
вирішено створити консультаційну групу за участю співробітників МТСБУ і
страховиків для реалізації заходів, спрямованих на інтеграцію ЦБД МТСБУ та
інформаційних баз даних Національної поліції . А також прийнято рішення про
проведення семінарів, підготовлення довідкових та методичних матеріалів з
питань обігу полісів обов’язкового страхування. Семінари будуть проводити
працівники МТСБУ в кожному з регіональних управлінь Національної поліції.
Мета семінарів: надавати консультації, на що треба звернути увагу на етапі
перевірки полісу страхування, як правильно оформити ДТП та ін.
На нашу думку, запровадження електронного полісу спрямоване, не тільки
на спрощення в роботі національної поліції, а і на порятунок страхового ринку
від недобросовісної конкуренції, а також шанс страховим компаніям повернути
довіру населення до страхових послуг.
Отже, запровадження електронного полісу є одним із кроків щодо початку
впровадження якісних програмних ІТ технологій. Тому МТСБУ, МВС,
Національній поліції, страховикам, та іншим зацікавленим особам треба сприяти
налагодженню процесу обміну інформацією, щоб з одного боку страхувальник
був впевнений в легітимності договору страхування, а у поліції була можливість
оперативно перевірити наявність полісу ОСЦПВ без додаткових запитів до ЦБД
МТСБУ
Страховим компаніям треба також адаптуватись до змін і привести в
готовність власні інформаційні системи відповідно до вимог процесу випуску
електронного полісу. Головним інструментом взаємодії між страховими
компаніями та підсистемою електронний поліс будуть Web-сервіси.
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